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 چکیده
 آنتی شوند. مقاومت می محسوب جهان سراسر غذا و زئونوز در منتقله از عوامل بیماریزای ترین مهم از یکی سالمونالها :مقدمه

هرا بره سرویه هرای      اینتگررون بوده و انتشار ژن های مقاومتی از طریق  های سالمونال ایزوله در افزایش به رو مسئله یک بیوتیکی،
 کرالس هرای ملتلر     حساس یکی از نگرانی های عمده در ظهور سویه های مقاوم می باشد. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی

 بالینی و تعیین پروفایل حساسیتی این جدایه ها می باشد. های نمونه از جدا شده اینفنتیس سویه های سالمونال در اینتگرون

نمونه سالمونال از نمونه هرای مردفوعی بره دسرت آمرد. تسرت        101مقطعی، تعداد -در این مطالعه توصیفی مواد و روش ها:

سرلولی برا اسرتفاده از کیرت      DNAد. و بر اساس روش انتشار در ژل تعیین ش CLSIحساسیت آنتی بیوتیکی بر طبق دستورالعمل 
AccuPrep Genomic DNA Extraction Kit  استلراج وPCR چندگانه به منظور شناسایی ژن هایintII, intI   وintIII 

 انجام شد.

با استفاده از تست های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی به دست آمد.  اینفنتیسسالمونال جدایه  60تعداد  یافته های پژوهش:

درصد( بود. آنالیز مولکولی کالس های ملتل  اینتگرون  45کمترین مقاومت در بین تمامی جدایه ها مربوط به سفتریاکسون)
 intIIIو  intI ،intIIی درصد( جدایه به ترتیب حامل ژن ها 3/38) 23درصد( و  85) 51درصد(،  3/98) 59مشلص نمود که 

 بودند. 

در این جدایه ها،  Iنتایج نشان داد که افزایش مقاومت در سالمونال اینفنتیس و حضور اینتگرون کالس  بحث و نتیجه گیری:

 می تواند سبب انتقال شاخص ها مقاومتی به دیگر پاتوژن های منتقله از طریق مواد غذایی گردد.
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 قدمهم
می  انتروباکتریاسه خانواده اعضاء از یکی مونال،سال
  متنوع بسیار سرولوژیک و نظر بیوشیمیایی از که باشد
 بیماریزا حیوانات سایر انسان و برای ها آن اکثر وبوده 

به  اختیاری هوازی بی یاین ارگانیسم ها .(1)هستند
و  فاقد کپسول منفی، ی کوتاه، گرمیاهمیله  صورت
 بر توان می را جنساین  اعضای(. 2)می باشد اسپور

 های واکنش میزبان، نوع اساس اپیدمیولوژی،
طبقه  Viو  O ،Hهای  ژن آنتی ساختار و بیوشیمیایی

 تقسیم گونه سه در که بر این اساس بندی می شوند
 و کلراسوییس سالمونال تیفی، سالمونال شوند؛  می

تمامی سروتیپ های سالمونال (. 3)انتریکا سالمونال
ارگانیسم  این .دارند راانسان  بیماری در توانایی ایجاد

 از گاهاً خطرناکی و ملتل  های بیماری انسان در ها

 و عفونت خون حصبه(، شبه و روده)حصبه تب جمله
 سالمونال نماید. می ایجاد را غذایی های مسمومیت

)تیفوئید( روده تب ایجاد پاراتیفی عامل تیفی و سالمونال
کلراسوئیس  سالمونال که حالی در شوند می محسوب
 خون گردش سیستم درون به انتشار در زیادی توانایی

 مهمکند.  می ایجاد را خطرناکی خونی عفونت و دارد
منتقله از طریق  سالمونلوزیس به ءابتال در عامل ترین
 می و سالمونال اینفنتیس انتریتیدیس سالمونالغذا، 
 مصرف با ارتباط در بیشتر این بیماری. (4د)نباش

 این این بر بنا است و شیر و مرغ تلم ماکیان، گوشت،
غذا محسوب می  طریق از منتقله پاتوژن یک ارگانیسم
که در گروه سالمونال اینفنتیس  ،اخیر  در دهه (.5)شود

C  ،ه را در موارد عفونت اولین رتبسالمونال قرار دارد
در اروپا به خود اختصاص داده است. از اواخر انسانی 
هایی از  این سرووار در تمام جهان در کشور 1990سال 

یل، هلند، فنالند، کانادا، جمله آرژانتین، استرالیا، برز
در حال گسترش است. ستان و مجارروسیه  ژاپن،

ها خصوصاً در   سالمونال اینفنتیس معموالً در بیمارستان
چه افراد بزرگسال  ، اما چنانشیوع دادبلش کودکان 

درگیر شوند با عالئم سپتی سمی و مرگ همراه 
های مسئول مقاومت در  بسیاری از ژن. (6)است

باکتری های گرم منفی، بلشی از یک کاست ژنی در 
که  intاینتگرون ها با داشتن ژن اینتگرون هستند. 

کدکننده اینتگراز است، نوترکیبی بین دو سایت هدف 

بر اساس مطالعات انجام شده دهند.  متمایز را انجام می
در سال های اخیر بیش از چهار نوع کالس 

اینتگرون ها از . (9)( شناسایی شده استI-IVاینتگرون)
های  طریق ترانسپوزون و پالسمیدها انتشار ژن

. (8)را امکان پذیر می کنند ی هامقاومتی در میان باکتر
 عناصر عنوان به ها اینتگرون نقش اخیر، های سال در

 بیوتیکی آنتی مقاومت افقی انتقال در متحرك ژنتیکی

 اینتگرون از بسیاری که جا آن از است. شده مشلص
کاست ژنی مقاومتی هستند و  یک از بیش دارای ها

 به جا و حمل متحرك المنت های ژنتیکیاغلب توسط 
 از مقاومت عوامل گسترده انتشار به منجر می شوند، جا

و یا حتی در بین گونه های  دیگر سویه به سویه کی
شناسایی این نوع از  لذا .(9)می شوند ملتل  باکتریایی

 کنترل برنامه های اجرای های مقاومتی در جهت ژن
 اهمیت از مقاوم های هسویانتشار  از ممانعت و عفونت
. لذا هدف از پژوهش پیش رو باشد می برخوردار باالیی
 و I، II کالس های اینتگرون فنوتیپی و ژنوتیپی بررسی

III بالینی  های  نمونه از شده جدا اینفنتیس سالمونال در
 می باشد.

 هاروش مواد و 
-یفیمطالعه توص نیادر  :باکتری سازی جدا 

 اردیبهشتماهه از ابتدای  9مقطعی که در طی مدت 
نمونه  101انجام شد تعداد  1394 ماه دیلغایت انتهای 

سالمونال از نمونه بالینی مدفوع بیماران مشکوك به 
جمع تهران  بیمارستان امام خمینیعفونت سالمونال از 

 F محیط سلنیت درنمونه ها غنی سازی  آوری شد.
 مدتگرملانه گذاری به  انجام و پس از)مرك، آلمان( 

، کلنی های سیوسلدرجه سی 39ساعت در دمای  12-8
)مرك، آگار SSآگار و  XLDبر روی محیط  رشد یافته

. کلنی های رشد کرده و ندآلمان( کشت داده شد
مشکوك با استفاده از تست های روزمره و استانداد 

، اوره، TSIبیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی مانند: 
مورد شناسایی قرار  MRVPسیمون سیترات آگار و 

گرفت. آزمون سروتایپینگ برای مشلص نمودن آنتی 
( با استفاده از آنتی Hفالژله) و (Oژن های سوماتیک)

 Slideبه روش  تو مونو واالن تی پلی واالنسرم ها

agglutination انجام گردید. از سویه استاندارد 
Salmonella infantis ATCC1675 .استفاده گردید 
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آزمون انتشار  :تعیین الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی
به روش کربی بائر طبق  (Disk diffusion)از دیسک

 CLSI (Clinical and Laboratoryدستورالعمل 

Standards institute) (2014 ) جهت تعیین پروفایل
بدین (. 10گردید) انجاممقاومت دارویی ایزوله ها 

منظور، پس تهیه کدورت معادل نیم مک فارلند، کشت 
 ساخت)آگار هینتون مولر محیط روی برجدایه ها چمنی 
 آنتی های  انجام شد و دیسک( آلمان مرك، شرکت

 آمیکاسین، جنتامایسین، پنم، ایمی بیوتیکی شامل؛ 
-متوپریم تری تتراسایکلین، استرپتوماسین،

 آموکسی سفتریاکسون، سیلین، آمپی سولفامتوکسازول،
 شرکت از شده تهیه)از شرکت کلرآمفنیکل و کالو

پس از انکوباسیون تهیه گردید. ( هندوستان هایمدیای
درجه سیلیسیوس برای یک شبانه روز، قطر هاله  39 در

عدم رشد با استفاده از کولیس اندازه گیری و نتایج به 

( R( و مقاوم )I(، نیمه حساس)Sسه صورت حساس)
 گزارش گردید.
به منظور استلراج  :Multiplex-PCRآزمون 

DNA  سلولی، تمامی ایزوله ها به مدت یک شبانه روز
بر روی محیط لوریا برتانی براث)مرك، المان( کشت 

ژنوم طبق  DNAداده شد. سپس، استلراج 
 دستورالعمل شرکت سازنده و با استفاده از کیت

AccuPrep Genomic DNA Extraction Kit 
(Bioneer .انجام گردید )درجه  اطمینان ازجهت ، کره

 وفتومتریاستلراج شده از دستگاه ب DNA خلوص
(Bio-Rad, USAاستفاده گرد )شناساییبه منظور  .دی 

 یاز توال (IIIو  I ،IIکالس های ملتل  اینتگرون)
موجود در  یمرهایپرا یدیگونوکلئوتیال یاختصاص یها

 .استفاده شد 1 شماره جدول

 
 آغازگرهای جلودار و برگشتی مورد استفاده. توالی 1جدول شماره 

Primers Nucleotide Sequence 

(5´→3´) 

Product size 

(bp) 

Int1  160 

F CAGTGGACATAAGCCTGTTC  

R CCCGAGGCATAGACTGTA  

Int2  788 

F GACGGATATGCGACAAAAAGGT  

R GTAGCAAACGAGTGACGAAATG  

Int3  979 

F GCCTCCGGCCAGCGACTTTCAG  

R ACGGATCTGCCAAACCTGAC  

 

 
 25به حجم نهایی  PCRدر نهایت، واکنش 

 PCR master mixمیکرولیتر   3/6میکرولیتر شامل 

5X  سیناکلون، ایران( حاوی(Taq DNA 

polymerase (0.05 U/µl) ،MgCl2 (3 mM)  و
dNTPs (0.4mM) ،8/0  میکرولیتر از هر یک از
میکرولیتر از  1میکروموالر،  8/0پرایمرها به غلظت 

DNA میکرولیتر آب دو بار  9/12گرم( و نانو 10)الگو
تقطیر و دیونیزه استریل با استفاده از گرادیانت 

سیکل به صورت  35ترموسایکلر)اپندورف، آلمان( برای 
رجه د 95زیر انجام گرفت؛ مرحله واسرشتگی در دمای 

ثانیه، مرحله اتصال پرایمرها در  60سلسیوس به مدت 
و مرحله طویل  دقیقه 1درجه سلسیوس به مدت  54

در ثانیه.  60درجه سلسیوس به مدت  92سازی در 
 درصد 1در ژل آگارز  PCRمحصوالت واکنش  ان،یپا
ه دی( الکتروفورز گردµg/ml 5/0)دیبروما ومیدیات یحاو

 Gel documentو در عکس برداری با استفاده از 
  .دیجیتالی انجام شد

 ی پژوهشیافته ها
نتایج آزمون آگلوتیناسیون اسالیدی نشان داد که از 

 60دست آمده از نمونه مدفوعی، ه سالمونالی ب 101
ها  تمامی آن بود وسالمونال  Cگروه  متعلق بهجدایه 

از تست های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی  با استفاده
اینفنتیس)سالمونال  سروتیپ انتریکاعنوان سالمونال ه ب

بررسی میزان مقاومت ایزوله شناخته شدند. ( اینفنتیس
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ها نسبت به آنتی بیوتیک های مورد مطالعه با استفاده 
در مقاومت نتشار دیسک نشان داد که کمترین از روش ا

جدایه تحت مطالعه مربوط به  60بین تمامی 
چنین نتایج تست  هم( بود. درصد 45) سفتریاکسون

( درصد 100تمامی ایزوله ها )بائر نشان داد که -کربی
به کوتریموکسازول، آمیکاسین، جنتامایسین و ایمی پنم 

، 5زمان به  مقاومت هم .(2 شماره )جدولمقاوم بودند

آنتی بیوتیک ملتل  به ترتیب در نوع  10و  9، 8، 9، 6
 6/36)22(، درصد 25)15(، درصد 6/6)4(، درصد 3/3)2

ایزوله دیده شد ( درصد 3/3) 2( و درصد 25)15(، درصد
سویه های مقاوم به چند آنتی به عنوان این  بر و بنا

( نام Multidrug Resistance-MDRبیوتیک)
گرفتند.

  
 

 بیوتیک های انتخاب شده مقاومتی جدایه های تحت مطالعه به آنتی . الگوی حساسیتی و 2جدول شماره 

 (Sحساس) (Iنیمه حساس) (Rمقاوم) غلظت آنتی بیوتیک بیوتیک تست شده نوع آنتی 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 0 0 0 0 100 60 میکروگرم 15 سولفومتاکسازول -تری متوپریم

 0 0 0 0 100 60 میکروگرم 10 جنتامایسین

 0 0 0 0 100 60 میکروگرم 30 آمیکاسین

 0 0 0 0 100 60 میکروگرم 10 ایمی پنم

 3/8 5 3/8 5 3/83 50 میکروگرم 10 سیلین  آمپی

 9/26 16 0 0 3/93 44 میکروگرم 30 آموکسی کالو

 0 0 3/28 19 9/91 43 میکروگرم 10 استرپتومایسین

 3/33 20 3/3 2 3/63 38 میکروگرم 30 کلرامفنیکل

 0 0 3/53 32 9/46 28 میکروگرم 30 تتراسایکلین

 0/55 33 0 0 0/45 29 میکروگرم 30 سفتریاکسون

 

 
آنالیز مولکولی کالس های ملتل  اینتگرون 

( و درصد 85) 51(، درصد 3/98) 59که  نمودمشلص 
، intIهای  یب حامل ژنتبه تر جدایه( درصد 3/38) 23

intII  وintIII .فراوانی 3 شماره در جدول بودند ،
زمان در  طور هم ملتل  اینتگرون به یکالس ها

. تنها نشان داده شده استایه های تحت مطالعه دج
، intIهای  ژن برای حضور( درصد 6/1)یک جدایه

intII  وintIII نتایج واکنش  1 شکل شماره .منفی بود
Multiplex-PCR .را نشان می دهد 

 
 

 

 جدایه سالمونال اینفنتیس 06در  I ،II ،IIIهای اینتگرون کالس  . فراوانی ترکیب 3جدول شماره 
 

 درصد جدایه ها تعداد جدایه ها کالس های ملتل  اینتگرونی

 III 21 00/35و  IIو  Iاینتگرون کالس 

 II 30 00/50و  Iاینتگرون کالس 

 III 2 33/3و Iاینتگرون کالس 

 I 6 00/10فقط حامل اینتگرون کالس 

 III 1 69/1یا IIیا Iفاقد ژن اینتگرون کالس 
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آمیزی   های سالمونال اینفنتیس بر روی ژل آگارز و رنگ در سویه  Multiplex PCR. الگوهای باندی حاصل از 1شکل شماره 

 ، کنترل منفی-C(، ATCC1675، کنترل مثبت)سالمونال اینفنتیس +Cشده با اتیدیوم برماید. 

 )سیناژن، ایران(  M: 100 bp DNA size marker(، ATCC 25922)اشریشیاکلی 

 

 

 نتیجه گیری و بحث
سالیانه  سازمان بهداشت جهانی،بر اساس گزارشات 

 به عفونت های ناشی ازحدود سه میلیون نفر 
  . در دهه(11)گردند میغیرتیفوئیدی مبتال  سالمونالهای

در موارد عفونت اخیر سالمونال اینفنتیس اولین رتبه را 
. ونال در اروپا به خود اختصاص دادانسانی ناشی از سالم

هایی از جمله  این سرووار در کشور 1990از اواخر سال 
آرژانتین، استرالیا، برزیل، هلند، فنالند، کانادا، ژاپن و 

. سالمونال (12،13)روسیه در حال گسترش است
بلش  ها خصوصاً در  اینفنتیس معموالً در بیمارستان

چه افراد بزرگسال  شود، اما چنان  کودکان مشاهده می
می درگیر شوند با عالئم سپتی سمی و مرگ همراه 

 جمعیت ویژه به باکتری حیوانات این عمده منبع .گردد
در مطالعه ای در ژاپن در  .باشند می صنعتی طیور های

سالمونال  81، تعداد 2008تا  2006های  بین سال
(. 14دست آمد)ه جدایه سالمونال ب 164اینفنتیس از بین 

ه جدایه ب 100مجموع از  1393پیغمبری نیز در سال 
سروتیپ از  99دست آمده از نمونه طیور، تعداد 
آزمون  نتایج .(15)سالمونال اینفنتیس جدا نمود

 60از مجموع حساسیت آنتی بیوتیکی نشان داد که، 
( درصد 100ها)تمامی ایزوله ، جدایه سالمونال اینفنتیس

-ن و تری متوپریمایمی پنم، آمیکاسین، جنتامایسی  به
به  درصد 3/93چنین  هم .مقاوم بودند سولفومتاکسازول
 6/91به تتراسایکلین،  درصد 6/46آموکسی کالو، 

کلرامفنیکل،   به درصد 3/63به استرپتومایسین،  درصد
به  درصد 45سیلین و  به آمپی درصد 4/83

حضور  از طرفی، مت نشان دادند.سفتریاکسون مقاو
می تواند طول  سویه های مقاوم به چند آنتی بیوتیک

که این خود سبب افزایش  مدت درمان را افزایش دهد
و مرگ و میر  هزینه های درمانی، شکست های درمانی

ویژه در افرادی که دارای بیماری زمینه ای یا ه بباال 
رنجبر و همکاران  می شود.ضع  سیستم ایمنی باشند 

بیوتیک کمتر رایج   ده آنتیاثر به بررسی  1388در سال 
به پرداختند که نتایج  یس انسانیدر درمان سالمونلوز

 2/13سیلین،  به آمپیدرصد  2/16بود که  این صورت
به کوتریموکسازول، درصد  1/19به کلرامفنیکل، درصد 

به درصد  9/50کالو و  به آموکسیدرصد  9/25
به آمیکاسین مقاوم درصد  5/1ایکلین و تتراس

M       C+       C-        1       2          3          4       5        6         7         8        9        10         11   12   
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سیلین،   که آمپی این محققین دریافتند. (16)بودند
ها در   کلرامفنیکل و کوتریموکسازول که استفاده از آن

 های حاصل از سالمونال رایج بوده، هم  درمان عفونت
اند. اما نتایج   چنان کارایی درمانی الزم را دارا بوده

بود  (16)تایج رنجبر و همکارانمطالعه حاضر بر خالف ن
 تواند به سبب افزایش مقاومت دارویی طی سال  که می

صحیح از اثر تجویز بی رویه و استفاده نا های گدشته بر 
نتایج الگوی مقاومت این داروهای مورد نظر باشد. 

های انسانی حاصل از   تحقیق با نتایج مقاومت جدایه
بیشترین مقاومت که ( 2011)مطالعه رجایی و همکاران

تری متوپریم گزارش -را نسبت به سولفومتوکسازول
 .(19)، مطابقت دارداندکرده 

نتایج پراکندگی کالس های ملتل  اینتگرون در 
 3/98 ؛بین جدایه های سالمونال اینفنتیس نشان داد که

حامل  درصد I ،85حامل ژن اینتگرون کالس درصد 
حامل ژن  درصد 3/38و  IIژن اینتگرون کالس 
های   شیوع اینتگرونبودند.  IIIاینتگرون کالس 

در مطالعه حاضر در مقایسه با سایر مطالعات  Iکالس 
فراوانی اینتگرون کالس دهد.   هایی را نشان می  تفاوت

I  در مطالعهZhang 3/19در چین ( 2004)و همکاران 
و  Jin. در مطالعات انجام شده توسط (18)دبودرصد 

 824کنگ روی   در هنگ 2009همکاران در سال 
جدایه سالمونالی گرفته شده از انسان مشلص گردید 

. (19)بودند Iها حاوی اینتگرون کالس   آندرصد  3 که
که روی  2011در مطالعه رجایی و همکاران در سال 

جدایه سالمونال گرفته شده انسان در ایران انجام  84
 Iها حاوی اینتگرون کالس   از جدایهدرصد  5/59شد، 
به بررسی  2010و همکاران در سال  رنجبر .(19)بودند

کالس های ملتل  اینتگرون در سویه های ملتل  
اینتگرون به  IIو  Iفراوانی کالس  سالمونال پرداختند.

بود که با مطالعه پیش  درصد 8و  درصد 39ترتیب برابر 
تضاد می تواند در نتیجه تفاوت در  و اینرو مغایرت داد 
جدایه سالمونال اینفنتیس در مطالعه  40تعداد نمونه ها)

دست آمده در پژوهش ه جدایه ب 60رنجبر در مقایسه با 
به  1392در سال و سایرین  مبصری. (20)باشد فعلی

بیوتیکی در   و مقاومت آنتی Iبررسی اینتگرون کالس 
شده از دام و  م جداهای سالمونال تیفی موریو  سویه

. نتایج نشان داد که مشابه مطالعه (21)طیور پرداختند

 های اینتگرون مثبت در مقایسه با جدایه  حاضر، جدایه
های اینتگرون منفی مقاومت باالتری نسبت به  

سیلین  تتراسایکلین، کلرامفنیکل، سولفامتوکسازول، آمپی
  ژنهای حامل   سیلین داشتند. اینتگرون  و آموکسی

عنوان ملازن   میکروبی به های مقاومت به عوامل ضد
 بیوتیک مطرح می  اصلی برای انتشار مقاومت به آنتی

 36از در برزیل نشان دادند که Lopes Correa  شوند. 
فراوانی کالس های نمونه سالمونال اینفنتیس جدا شده، 

I  وII  ( و درصد 1/86)31اینتگرون به ترتیب برابر
یشنهاد این محققین پ .(22)باشد( می درصد 3/8)3

های مقاومت در  کردند که چندین فاکتور بر بیان ژن
ترین آن  اینتگرون ها تاثیرگذار است که از مهم

)آغازگر( پروموتر به ی مقاومتیها ژنمکانی نزدیکی 
نسبت به ژن ها  این ژن بیان می باشد که در نتیجه

مطالعات  های دوردست بیشتر و کاراتر خواهد بود.
پیشین توسط سایر محققین نشان داد که میزان 
مقاومت در سویه های دارای کالس های ملتل  

سویه های فاقد اینتگرون  مراتب باالتر ازاینتگرون به 
( ارتباط 23نیکوکار و همکاران) در مطالعهمی باشد. 

و مقاومت به  I کالس نتگرونیحضور ا نیب یدار یمعن
 نیلیپراسیو پ میدیجمله سفتازبتاالکتام از داروهای 

 GU که توسط یدر مطالعه ا نیچن هم .نشان داده شد
 یانجام شد با بررس 2009 ( در سال24همکاران) و
و فاقد  یگروه حاو در دو ییمقاومت دارو یالگو شتریب
 نیب یدار یمعناختالف  دیگرد مشلص نتگرونیا

 نسبت ژهیبه و ،ییو بروز مقاومت دارو نتگرونیحضور ا
که  یبتاالکتام وجود دارد، به طور یها کیوتیب یبه آنت
نسبت به  یدار یبه طور معن نتگرونیا یدارا زولهیا
در است.  داشته باالتری مقاومت ها کیوتیب یآنت

مطالعه ای مشابه در بابل)شمال ایران(، اصغر پور و 
تمامی سویه دریافتند که  2013در سال  (25)همکاران

مقاومت کامل به  ( دارایدرصد 100ها)
این محققین  سیپروفلوکساسین و سفوتاکسیم بودند.

دریافتند که سویه های سالمونال اینفنتیس حامل 
دارای مقاومت باالتری نسبت به  Iاینتگرون کالس 

مقاومت دارویی و  سویه های فاقد اینتگرون هستند.
های پاتوژن از   گسترش عوامل مقاومت در باکتری

اهمیت بسیار باالیی در جامعه پزشکی برخوردار است و 
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در صورت عدم اتلاذ راهکار صحیح و هوشمندانه به 
. کما پزشکی تبدیل خواهد شد  معضل جهانی در جامعه

گذشته و حاضر شیوع رو به رشد  که مطالعات این
 های اینتگرون و باکتری  عوامل مقاومت از جمله ژن

 با الگوی مقاومت چندگانه را تایید می های پاتوژن 
که الگوی مقاومت دارویی در  داشتد. باید توجه ماینن 

مناطق ملتل  و مقاطع زمانی متفاوت حتی در یک 
تواند ناشی از  ناحیه ممکن است متفاوت باشد که می

 های آنتی تفاوت در نوع، میزان و تداوم مصرف دارو
 بیوتیک  ستفاده از آنتیبیوتیک باشد. لذا برای تجویز و ا 

ها، الگوی مقاومت دیگر مناطق یا کشورهای جهان  
باشد و نیاز به بررسی بومی این   چندان قابل اتکا نمی
 الگو ضروری است. 

 سپاسگزاری
 پرسنل و مدیریت وسیله از همکاری بدین
 گروه و پاسارگاد میکروبیولوژی تحقیقاتی آزمایشگاه
 تقدیر ساوه واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی میکروب

 می شود. تشکر و
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Abstract 

Introduction: Salmonella is one of the 

most important food-borne pathogens 

and zoonotic agents all over the world. 
Antibiotic resistance is a growing 

problem in Salmonella isolates and 

spreading of resistance genes by 

integrons to susceptible strains is one of 

the major concerns in the emergence of 

resistant strains. The aim of the current 

study was the identification of classes 

of integrons in the Salmonella infants 

isolated from clinical samples and their 

antibiotic resistance profile. 

 

Material & Methods: In the cross-

sectional study, 101 salmonella isolates 

were obtained from the stool samples. 

The antibiotic susceptibility test was 

determined using the disk diffusion 

method agreeing with CLSI guideline. 

Cellular DNA was extracted by 

AccuPrep Genomic DNA Extraction 

Kit and MPCR was performed for the 

identification of the intI, intII and intIII 
genes. 

 

Findings: Sixty S. infantis isolates were 

collected using biochemical and 

microbiological tests. The lowest 

resistance rate in all isolates was related 

to Ceftriaxone (45%). The molecular 

analysis of classes of integrons showed 

59 (98.3%), 51 (85%) and 23 (38.3%) 

isolates caring intI, intII and intIII 
genes, respectively. 

 

Discussion & Conclusions: The result 

of this study showed that due to 

increased level of drug resistance in S. 

infantis and the presence of class 1 

integron in these strains, resistance can 

be transferred to other food borne 

pathogens. 

 

Keywords: Integrons, Salmonella 

infantis, Antibiotic resistance, Clinical 

samples  
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